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Vážení spoluobčané.
Nadcházející svátky jara snad konečně udělají definitivní tečku za letošní zimou, která byla všelijaká, jen ne
pěkná, mírná a ladovská. Mrazu a sněhu bylo nakonec tolik, že kdybychom s nimi tady v obci šetřili, zbyde nám ještě
na hody. A šetřit tu musíme všichni. Jednak v nadějném očekávání příští recese a jednak mi to často kladli na srdce
někteří, zvlášť spořiví, zastupitelé. Musíme také šetřit, abychom všichni měli na stočné, které schválilo zastupitelstvo
za rok 2011 ve výši 27,-Kč/m3. Nemělo jinou možnost, neboť jeho výše nám bude následujících deset let, to je tzv.
doba udržitelnosti projektu, diktovat finanční analýza k poskytnuté dotaci na kanalizaci a čističku odpadních vod.
Platba za pitnou vodu zůstane nezměněna 20,-Kč/m3.
Od dubna u nás začne svážet komunální, separovaný, velkoobjemový i nebezpečný odpad svozová firma SITA CZ
a.s. Svozový den čtvrtek, každý druhý týden - zůstane zachován, velkoobjemový a nebezpečný odpad bude na jaře
svezen 28. 4. 2012. Budou posílena místa s kontejnery na separovaný odpad. Nové místo pro kontejnery vznikne u
oválu mezi novými RD pod hřbitovem. Budou nové nádoby na plasty s odklápěcím víkem, nové nádoby na papír a
biologický odpad. Chtěl bych všechny spoluobčany poprosit, aby
přinesený separovaný odpad dávali zmačkaný do těchto nádob a
nenechávali jej v igelitových taškách na zemi vedle. Nepořádek
kolem kontejnerů je naše vizitka a slibuji si od nových kontejnerů s
víkem, že bude obec zase čistější a upravenější. Systém kuponů za
jednu popelnici s komunálním odpadem v ceně 40,-Kč/popelnice
zůstane zatím zachován.
Jinak počátek roku na obci vždycky doprovází statistiky za rok
minulý a plánování toho nastávajícího a také sepisování žádostí o
dotace. Je tomu tak i u nás, protože při našem rozpočtu se do větších
akcí můžeme pustit v podstatě jen s podporou dotací. Z Programu
obnovy venkova, jsem dle usnesení zastupitelstva, požádal o peníze
na opravu dalších chodníků a na pořízení nového územního plánu foto archiv autora
obce. Čekáme na výsledek žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas a hodláme žádat z programu Leader (MAS
Bystřička) na přístavbu skladu pro obec a SDH za hasičskou zbrojnicí. Oprášili jsme projekt na vybudování zastávky
a chodníku na horním konci, který se zadal k aktualizaci a následnému vyřízení stavebního povolení. Zpracovává se
drobný projekt na odvedení dešťových vod z „Vacanovské křižovatky“ do oddílné dešťové kanalizace.
Začal jsem zimou, tak se k ní na závěr ještě vrátím. Děkuji všem, kteří když konečně začal padat sníh a nevěděl kdy
přestat, vzali hrabla a košťata a odklízeli před svým domem, na přilehlém chodníku tak, jak je tu u dobrých lidí
zvykem. Hezké jaro všem.
Bc.Josef Zdařil
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letos hostila obec Doloplazy ve svém kulturním domě v sobotu
11. února 2012.
Zahájení se ujali starosta Doloplaz společně s předsedou
mikroregionu Markem Pazderou z Velké Bystřice a
místopředsedkyní Leonou Stejskalovou z Tršic.
Na začátku plesu vystoupili místní hanáci ze souboru Olešnica s
tradičními tanci. Během večera je doplnili ještě doloplazští skauti,
kteří nacvičili humorné představení na téma „Četníci ze Saint
Tropez“.
Překvapením a zároveň zlatým hřebem večera bylo vystoupení
starostů, místostarostů a zástupců obcí mikroregionu. Ti už v
minulých letech slavili velký úspěch s Revivalem Bolšova Těatra a
letos proto dle svých slov „nastudovali a nadřeli“ nové představení Labutí jezero s prvky slovenské kultury. Že se jim
to opět povedlo, není třeba pochybovat publikum bylo nadšené a vyžadovalo přídavek.
Plesu se tradičně zúčastnil také senátor a hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, který předal mikroregionu
peněžitý dar ve výši 25 tis. Kč. Finance budou použity na některou z dalších kulturních akcí tohoto sdružení.
Převzato z http://www.mikroregionbystricka.cz/

SDH Doloplazy
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co dělají
naši hasiči a co pro vás připravují. V loňském roce
se nám rozrostli žáci na 3 družstva, tj. 21 dětí, a my
jsme museli řešit problém jak je bezpečně
přepravovat na soutěže. V poslední době se náš
dopravní automobil Avia, přes veškerou naši snahu,
stále častěji porouchal, náklady na provoz a údržbu
začaly stoupat. Tato situace nás nutila usilovně
přemýšlet co s tím. I když nám někteří naši příznivci
dávali zdarma náhradní díly a ochotně nám
pomáhali, za což jim veřejně děkuji, byly to stále jen
provizorní opravy vozidla z roku 1973.
Rozhodli jsme se za spolupráce s vedením obce
tuto situaci řešit tak, že jsme koupili starší autobus.
Prostřednictvím obce jsme na tuto investici foto archiv autora
požádali o finanční podporu Olomoucký kraj. Na nový hasičský automobil peníze my ani obec nemáme, je to cca. 2
000 000,-Kč a děti by se do něho stejně nevešly. Proto jsme koupili autobus SOR 9.5, který má kapacitu 35 míst, je
tedy menší než klasický autobus, ale větší než autobusy přestavěné z dodávkových automobilů.
Nyní od ledna usilovně pracujeme na tom, aby autobus plně nahradil naši Avii, takže řežeme, brousíme,
opravujeme, upravujeme a vymýšlíme jak vybavení z Avie umístit do autobusu. A protože jste se i vy letošní zimu
chovali vzorně a nikdo nezavdal příčinu k požáru, při kterém bychom museli zasahovat, jde nám práce pěkně od ruky.
Ono totiž není nic příjemného, když si rozděláte práci a pak jí musíte neplánovaně přerušit. Myslete na to prosím i při
jarním úklidu na zahrádkách, abychom nemuseli hasit vypalovanou trávu, aby náhodou váš hrad neskončil jako
Krásná Horka na Slovensku.
Závěrem bych vám rád připomněl, že pro vás připravujeme na začátek června Dětský den a na 24. června se
můžete přijít podívat na hřiště, kde se uskuteční pohárová soutěž „O pohár starosty SDH“ v požárním útoku v
kategoriích mladší a starší žáci. Tato bude zařazena do Ligy mladých hasičů okresu Olomouc. Tuto ligu jsme předloni
vyhráli a vloni jsme obsadili čtvrté místo.
Za doloplazské hasiče Martin Zbořil

Činnost skautského oddílu v roce 2012
Memoriál Vládi Tylšara (28. ledna)
Ke konci měsíce ledna se členové našeho oddílu
vydali na Novou Ves, kde závodili na běžkách.
Vzhledem k tomu, že v nižších polohách, tedy u nás
v Doloplazích, sníh nebyl, tak se nás rozhodlo jet za
krásným počasím a sněhem poměrně hodně. Závod
je rozdělen do několika kategorií, podle věku a
pohlaví. Pro nejmladší je připraven okruh o délce
1km, děti ve věku 10 – 14 let běží 3 km a pro
nejstarší je okruh dlouhý 5 km, ale pokud si myslíš,
že takový závod nezvládneš, můžeš sestavit tým na
štafetu o délce 300 metrů, což zvládne snad každý a
ještě se při tom pobaví, a když bude mít štěstí, tak i
vyhraje. Letošní závod byl opravdu úspěšný,
všichni se bavili a užili si den plný radovánek na
sněhu a vybojovali i nějaké plakety. Na prvním
místě se umístili: Lucie Tomečková, Ludmila
foto archiv autora
Tomečková, Jan Cenker a Anežka Tomečková.
Hanáckó sibiřó k prameňu Odry (4. února)
Letošní pochod k pramenu Odry byl velmi chladný, teplota se celý den držela kolem -20°C, zamrzaly vařiče, bylo
obtížné najít vhodné dřevo a rozdělat oheň, prostě pravá Sibiř. Návštěvníků přišlo asi 80, bylo to méně než v minulých
letech, ale myslím, že v takových podmínkách šlo o tu pravou zimní outdoorovou akci a nezapomenutelné zážitky!
Adopce na dálku: Již od roku 2002 náš oddíl přispívá na mladého chlapce Christiana Asara ze vsi Asuom z Ghany
v Africe. Každým rokem posíláme určitou část výdělku ze sběru železa na jeho vzdělání. Christian nám každý rok píše
dopis, ve kterém vypráví, co se naučil, co dělá ve volném čase a také posílá své vysvědčení.
Letošní Sběr starého železa proběhne v Doloplazích dne 14. dubna 2012 od 9:00.

TJ Sokol Doloplazy oddíl kopanné
Vážení sportovní přátelé.
Jen několik málo dní nám zbývá do začátku jarní části soutěže 2011-2012.
Dovolte proto krátké ohlédnutí za podzimní částí soutěže a pozvání na jarní fotbalová utkání našich družstev.
V právě probíhajícím ročníku máme družstvo starších žáků, které zatím vede okresní soutěž bez ztráty jediného
bodu a svá domácí utkání hrají na našem hřišti.
Družstvo dorostu je po podzimní části soutěže také na prvním místě , svá utkání hraje ale pod hlavičkou FK
Přáslavice na hřišti v Přáslavicích. Důvodem tohoto sloučení v mládežnických družstvech je malý počet hráčů. Již
nejsme schopni dát dohromady ani minimální počet hráčů pro přihlášení do soutěže. Proto musíme již několik roků
spolupracovat s oddíly z okolí, abychom měli nějaká družstva mládeže. Před dvěma roky se naši mladší hráči stali
přeborníky okresu. Nebyl potřebný počet hráčů na doplnění a mladší žáky jsme museli zrušit. Bohužel se situace bude
asi opakovat letos ve starších žácích.
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Družstvo mužů se v minulé sezoně stalo přeborníky okresu a postoupilo do krajské soutěže I.B skup.B Po polovině
soutěže jsme zatím na 10. místě a jarní boje budou určitě velice zajímavé.
Starší žáci - hřiště Doloplazy
8.4.
NE 13:45 hod.
6.5.
NE 14:15 hod.
13.5.
NE 14.15 hod.
3.6.
NE 14:15 hod.
Dorost - hřiště Přáslavice
7.4.
SO 13:45 hod.
21.4.
SO 14:15 hod.
5.5.
SO 14:15 hod.
19.5.
SO 14:15 hod.
2.6.
SO 14:15 hod.
9.6.
SO 14:15 hod.
Muži hřiště Doloplazy
8.4.
NE 16:00 hod.
22.4.
NE 16:30 hod.
6.5.
NE 16:30 hod.
13.5.
NE 16:30 hod.
27.5.
NE 16:30 hod.
10.6.
NE 16:30 hod.

Doloplazy
Doloplazy
Doloplazy
Doloplazy

-

Janovice
Dub nad Moravou
Bělkovice
Troubelice

Přáslavice
Přáslavice
Přáslavice
Přáslavice
Přáslavice
Přáslavice

-

Horka nad moravou
Těšetice
Šumvald
Červenka
Dub nad Moravou
Újezd u Uničova

Doloplazy
Doloplazy
Doloplazy
Doloplazy
Doloplazy
Doloplazy

-

Brodek u Přerova
Velká Bystřice
Majetín
Černovír
Drahlov
Janovice

Poprvé v historii fotbalu v Doloplazích máme družstvo žen, které se přihlásilo do soutěže.
Tato soutěž probíhá jaro – podzim a hraje se turnajově, kdy každé z družstev jednou pořádá turnaj na svém hřišti.
Přijďte proto povzbudit naše ženy a dívky v jejich prémiové sezoně.
Turnaj pořádáme v sobotu 26.5. za účasti těchto družstev:
- Ženy Doloplazy
- Žabky Tršice
- Lvice Citov
- Lubná /Kroměříž/
- Tovačov
- Baby Tršice
- Býškovice
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Sportu zdar-výbor TJ.

Události z MŠ Doloplazy
Zima končí a příchod jara je tady. Děti v naší
mateřské škole byly stále aktivní. Přihlášené děti hrají
1x týdně na flétny, některé pokračují ve cvičení v
dětském aerobicu, několik dětí využilo nabídky
lyžařské školy Rok s pohybem a jezdily lyžovat do
Hluboček. Každý den v MŠ je proložen hrami,
cvičením, zpíváním…rozvoj byl všestranný a nabídka
činností zajímavá. V lednu bylo 17 našich předškoláků
u zápisu do ZŠ.
V únoru dětem přinesla radost pohádka v MŠ „ O
Smolíčkovi“. Pak byl čas pro přípravu dětského
maškarního karnevalu. Rodiče za SRPŠ pod vedením
p. Pavelčíkové ( a za pomoci MŠ ) akci úspěšně
zorganizovali a 11. 3. proběhlo karnevalové veselí na
sále OÚ. Děkujeme všem za sponzorské dary a pomoc. foto archiv autora
Děti maškarní rej opravdu ocenily!
Od března se začnou přihlášené děti seznamovat s angličtinou pod vedením p.uč. Mgr. Marie Cabrera Vega.
A začnou „klepat na vrátka“ velikonoce. Děti se s chutí pustí do malování a výzdoby na tyto svátky jara a elán je
určitě neopustí při žádné činnosti.

Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík
vyznamenal zasloužilé členy TJ Sokol Doloplazy
V letošním roce si Česká obec sokolská připomíná 150. výročí od svého vzniku, při této příležitosti byla
udělena dne 5. 3. t. r. v Olomouci „čestná uznání za dlouholetou obětavou a úspěšnou práci v sokolském
hnutí“. Za tělocvičnou jednotu Sokol Doloplazy byli oceněni ses. Drahuše Krejčiříková, která je
dlouholetou členkou místní organizace, zastává
funkci jednatelky a účastnila se několika sletů v
Praze. Druhým oceněným při příležitosti 150.
výročí ČOS, byl br. Jan Rybář, který byl jedním z
nejmladších oceněných – za úspěšnou organizaci
několika sokolských zájezdů a sportovních akcí,
za cvičitelskou činnost a pomoc při vedení místní
organizace. Olomoucký kraj ocenil význam a
zásluhy sokolského hnutí a sportovně-kulturní
směr Sokola. Tímto TJ Sokol Doloplazy
blahopřeje oceněným!!!
Zároveň chceme připomenout, že i v naší
jednotě se v letošním roce (8. 9. 2012) uskuteční
oslavy vzniku Sokola v naší obci – o průběhu
oslav budete informováni na nástěnce TJ Sokol
foto archiv autora
Doloplazy.
Výbor TJ Sokol Doloplazy

Společenská rubrika I.čtvrtletí
Noví občánci :
Naši jubilanti:
Zemřeli:

Vandas Kryštof
Janíček Alexandr
Šťastná Marie
85 let
Vybíralová Danuše 85 let
Sladká Ludmila
80 let
Mikulková Věra
Fišara Josef
Kořínková Ludmila
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